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Nakupovalni vodič po Amazonu 

Kaj je Amazon? 

Amazon je prva spletna trgovina, ki se je na spletu 

pojavila že leta 1995. Takrat je bila še preprosta spletna 

knjigarna, v petnajstih letih pa se je razvila v eno izmed 

največjih spletnih trgovin na svetu. 

Poleg knjig lahko na Amazonu kupite razne elektronske 

pripomočke, računalnike in računalniške komponente, 

programsko opremo, pa orodje za urejanje doma in 

okolice, igrače, športno opremo in še mnogo drugega.  

Izdelki na Amazonu so pogosto cenejši v primerjavi z 

drugimi trgovinami. Poleg tega so mnogi izdelki na voljo 

po posebno znižanih cenah, saj ima Amazon vsak dan 

akcijska znižanja za določene izdelke. Nekatere tovrstne 

kupčije vam lahko prinesejo tudi več kot 90% popusta! 

Seveda pa cena ni edini razlog za kupovanje na 

Amazonu. Izbira je široka, prav tako je tudi kvaliteta 

izdelkov izjemno visoka. Če k temu dodamo še 

enostavnost in udobje nakupa, potem res ne moremo 

več najti razloga, da ne bi nakupovali na Amazonu. 

Amazon ima lokalne centre v desetih državah po svetu, tako da je dostava na željen naslov hitra. Ker pa 

nekaterih izdelkov ne pošiljajo neposredno v Slovenijo, je tu za vas storitev IzAnglije! 

 

 

 

 

 

 

 

Vstopna stran Amazon.co.uk 
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Kako nakupovati na Amazonu? 

1. korak: Registracija na spletni strani 

 

Kot pri večini drugih spletnih trgovin se je treba tudi na Amazonu najprej registrirati. To storite s klikom 

na povezavo »Start here« na vrhu strani ob logotipu Amazon.co.uk.  

 

Odpre se vam obrazec za registracijo. Ta obrazec je verjetno precej enostavnejši kot ste ga vajeni, saj 

morate v prvem koraku vpisati le e-poštni naslov. Označite, da ste nov uporabnik, s klikom na izbiro »No, 

I am a new customer.« ob polju za vnos gesla. 

 

V drugem koraku registracije vpišite še svoje ime in si izberite geslo. Kliknite na gumb »Create account«, 

in že ste se uspešno registrirali! 
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2. korak: Prijava in naročilo 

Po uspešni registraciji vas sistem prijavi samodejno. V nasprotnem primeru spet kliknite na povezavo 

»Start here« na vrhu strani in vpišite svoj e-poštni naslov in izbrano geslo. Ob polju za vnos gesla označite 

izbiro »Yes, I have a password:«. 

 

Na spletni strani poiščite izdelek, ki bi ga radi kupili. Za primer smo si izbrali šotor. Izdelek, ki ga želite 

kupiti, dodajte v svojo virtualno nakupovalno košarico s klikom na gumb »Add to basket« v desnem 

stolpcu ob predstavitvi izdelka. 
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Sistem vas bo preusmeril na ogled košarice in izpisal obvestilo, da je bil izdelek uspešno dodan v košarico. 

Nadaljujte na naslednji korak s klikom na gumb »Proceed to checkout«.  

 

 

V naslednjem koraku morate za potrditev identifikacije še enkrat vpisati svoje geslo. 
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Po uspešni ponovni prijavi je potrebno vpisati podatke o naslovu za dostavo. V ta obrazec prepišite 

podatke iz vašega računa na IzAnglije.com, saj bo naročeni izdelek poslan na ta naslov. Potrdite nov 

naslov za dostavo s klikom na gumb »Continue«.  
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Pozor: Sistem vam bo morda predlagal drugačen naslov za dostavo. Vseeno izberite tistega, ki ste ga sami 

vpisali. Kliknite na gumb za izbiro pred vašim angleškim naslovom in kliknite gumb »Dispatch to selected 

address«. 
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Prikazal se vam bo obrazec za izbiro načina dostave. Priporočamo vam, da izberete brezplačno možnost 

»FREE Super Saver Delivery«. Potrdite izbiro s klikom na gumb »Continue« spodaj. 

 

V naslednjem koraku izberite način plačila. Vpišite podatke o svoji kreditni kartici in kliknite gumb 

»Continue« na desni. V naslednjem koraku vas čaka le še pregled naročila in potrditev plačila. 

Naročeni izdelek bo poslan v naš logistični center v Angliji, od koder vam bomo paket dostavili na domači 

naslov.  


